LISTĂ DE PREȚURI
-versiunea WEB-

Ediția Mai 2019 - actualizare

YARIS

YARIS
Mai 2019 – v.2

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Preț
fără
TVA

1.0 L VVT-i
1.0 L VVT-i
1.0 L VVT-i
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE

72 CP
72 CP
72 CP
111 CP
111 CP
111 CP
111 CP
111 CP
111 CP

Start MT 3 usi
Start MT
Eco MT
Start MT
Eco MT
Active MT
Y20 Collection MT
Active Multidrive S
Y20 Collection Multidrive S
Y20 Collection Bi-Tone
Multidrive S*

R312YL1200
R512YL1200
R512WL1100
R545YL1200
R545WL1100
R545AL1200
R545CL1200
R544AL1200
R544CL1200

10,634 €
11,012 €
11,289 €
11,718 €
11,786 €
13,062 €
13,415 €
14,020 €
14,382 €

12,654 €
13,104 €
13,434 €
13,944 €
14,025 €
15,544 €
15,964 €
16,684 €
17,114 €

10,634 €
11,012 €
11,289 €
11,718 €
11,786 €
13,205 €
13,558 €
14,163 €
14,524 €

12,654 €
13,104 €
13,434 €
13,944 €
14,025 €
15,714 €
16,134 €
16,854 €
17,284 €

R544JL1200

14,583 €

17,354 €

14,726 €

17,524 €

111 CP

DATE TEHNICE

Preț
cu TVA

Preț**
fără
TVA

Preț**
cu TVA

*

La pretul afisat trebuie adaugat in mod obligatoriu vopseaua Bi-Tone corespunzatoare.
**Pentru masinile produse Incepand cu luna de productie mai 2019.

Motor/Transmisie/Versiune

1.0 L VVT-i

Capacitate (CC)
Putere maxima (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)

998
53 (72)/6.000
95/4.400-6000
5 M/T
155
15.3
benzină
5.8
131

Viteza maximă (km/h)
Accelerație 0 - 100 km/h (sec)
Combustibil
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Normă de poluare
Coeficient Aerodinamic
Capacitate rezervor (litri)
Masa maximă autorizată (kg)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Ampatament (mm)
Capacitate portbagaj până la acoperitoare/la tavan (litri))

0.29
1450

1.5 L VVT-iE

1496
82 (111) / 6000
136 / 4400
6 M/T // Multidrive S
175
11 / 11.2
benzină
6.0
135*/136 //
135
EURO 6
0.29
42
1545
3.945 x 1.695 x 1.510
2510
286 / 347

Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de
comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică.
MT= transmisie Manuală; Multidrive S = transmisie variabilă continuu (CVT);
*nivel de echipare Start

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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DOTĂRI
EXTERIOR
Oglinzi exterioare reglabile electric, în culoarea caroseriei

Start

Eco

Active

Y20 Collection









Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, în culoarea
caroseriei


(doar Bi-Tone)

Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, în culoare 1G3
Jante din oțel 14" & 175/70R14 5j
Jante din oțel 15" & pneuri 175/65 R15 5J



(doar 1.0l)



(doar 1.5l)



Jante din aliaj 15" cu aspect forjat negru & pneuri 175/65
R15 5J



Jante din aliaj 15" cu aspect forjat gri & pneuri 175/65 R15 5J
Roată de rezervă de uz temporar
Kit de reparatie pana
Lumini de zi
Sistem Follow-me-home




(doar 1.5l)



















(doar 1.0l)




Faruri tip proiector
Proiectoare pentru ceață cu insert cromat



Proiectoare pentru ceață cu insert cromat si décor 1G3
Geamuri electrice față














Geamuri electrice spate







Geamuri fumurii spate
Mânere portiere în culoarea caroseriei
Stâlp spate (C ) in culoare neagră



(indisponibil pentru culoare exterioara Bi-Tone)

Logo aniversar Y20 pe stâlpul spate (C )





Grilă față vopsită în culoare 1G3
Ornamente laterale gri 1G3

INTERIOR
Aer condiționat cu reglare manuală
Senzor pentru pornirea automată a ștergătoarelor
Volan reglabil în înălțime și adâncime
Scaun șofer reglabil în înălțime
Banchetă rabatabilă fracționat 60:40

Start

Eco

Active

Y20 Collection

























NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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INTERIOR
Covorașe textile originale Toyota
Turometru

Start

Eco

Active

Y20 Collection


















Volan îmbrăcat în piele
Insert Piano Black pe volan
Insert gri metalizat pe volan
Schimbător viteze îmbrăcat în piele
Radio CD cu 6 difuzoare
Computer de bord
Bluetooth®, USB
Comenzi audio + tel pe volan












Sistem audio cu 6 difuzoare
Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces și control al
funcțiilor on-board, cu ecran tactil de 7", color)*
Sistem multimedia inteligent cu ecran tactil de 7", color si
functionalitate de integrare smartphone**
Ecran multi-infor color TFT 4.2" în cadranul de bord
Cameră video pentru marșarier
Comenzi audio + tel + multi info pe volan

































Logo aniversar Y20 pe bord

*Pentru masinile din stoc, produse anterior lunii de productie mai 2019. **Pentru masinile produse Incepand cu luna de productie mai 2019.

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Airbag-uri frontale șofer + pasager
Airbag-uri laterale șofer + pasager
Airbag-uri cortină + airbag genunchi șofer
Direcție asistată electric
ABS +EBD + BA
VSC + TRC (sistem de control al stabilității + control
tracțiune)
Indicator de avertizare pt. necuplare centuri de siguranță
Semnal pentru frânarea de urgență
Sistem ISOFIX
Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță Pre-Impact
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza
scurtă
Inchidere centralizată cu telecomandă
Senzor pentru avertizarea presiunii în pneuri

Start

Eco

Active

Y20 Collection





































































NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ & SECURITATE

Start

Eco

Active

Y20 Collection












Toyota Safety Sense:
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)





Cruise Control





Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

040
3P0
1F7
1G2
1G3
1H5
209
8X2
3T3
084
2SM (084/1G3)
2SN (1F7/1G3)
2SP (209/1G3)

0€
144 €
282 €
282 €
282 €
282 €
282 €
282 €
425 €
425 €
425 €
282 €
282 €

0€
171 €
335 €
335 €
335 €
335 €
335 €
335 €
506 €
506 €
506 €
335 €
335 €

Sistem de asistență la pornirea din rampă - HAC
Disc frana spate

CULORI ȘI TAPIȚERII
Culoare exterioară
Alb
Roșu
Argintiu metalizat*
Gri platinum metalizat*
Gri închis metalizat*
Gri Manhattan metalizat*
Negru metalizat*
Albastru electric metalizat*
Roșu Tokyo perlat**
Alb perlat**
Y20 Collection Bi-Tone Alb perlat/Gri metalizat**
Y20 Collection Bi-Tone Argintiu /Gri metalizat**
Y20 Collection Bi-Tone Negru /Gri metalizat**
* culoare metalizată
** culoare perlată

Interior - Tapițerie

Cod

Start

Tapițerie stofă neagră
Tapițerie stofă în gradații negru/gri
Tapițerie stofă Y20 Collection cu
logo aniversar Y20

FA20
FH20



FN20

Eco

Active





Y20 Collection



NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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ACCESORII LA PRETURI SPECIALE (RON)
Tip oferta

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Pret
Lista
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(cu
TVA)

Pret special

Sistem alarma

PW625-0D000

929

743

884

Pret special

Placuta protectie bara spate

286

243

289

Pret special

Set covorase cauciuc (Hybrid)

273

205

244

Pret special

Set covorase cauciuc

273

205

244

Pret special

Protectii margini, bara fata si spate

PW178-0D001
PZ49K-B0358RJ
PZ49K-B035ARJ
PW177-0D000

350

297

354

Pret special

Film protectie bara spate

193

164

195

Pret special

Protectii margini, bara fata si spate

350

297

354

Pret special

Capace oglinzi - aspect carbon

PW178-0D002
PZ415-B285000
PW403-0D000

505

404

481

Pret special

Set stickere aspect carbon - parte
inferioara bara fata si spate

PW18A-0D001

426

341

406

Pret special

Set ornamente laterale usi - culoare negru
mat cu insertii cromate

PZ415-B2492ZB

1,386

1,108

1,319

Pret special

Set deflectoare vant 4 usi

08611-52860

419

336

399

Pret special

Covoras portbagaj - podea inalta

PZ434-B1303-PJ

200

170

203

Pret special

Covoras portbagaj - podea joasa

PZ434-B1302-PJ

200

170

203

Pachet jante
aliaj 15"

Set jante aliaj 15" - culoare argintiu

PW457-0D001ZC

2,892

2,313

2,753

Pachet jante
aliaj 15"

Set jante aliaj 15" - culoare negru lucios

PW457-0D001ZB

3,069

2,456

2,922

Pachet jante
aliaj 15"

Set jante aliaj 15" - culoare neagra

PW457-0D000MB

3,293

2,470

2,939

Pachet jante
aliaj 15"

Set jante aliaj 15" - culoare negru mat

PW457-0D000LB

3,293

2,634

3,135

Pachet jante
aliaj 16"

Set jante aliaj Podium II 16" - culoare
antracit

PZ406-B067DZG

3,738

2,991

3,559

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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Tip oferta

Pachet Safety
1

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Pret
Lista
(fara
TVA)

Kit sistem asistenta parcare fata

PW501-0D110
PW501-00700XX
PW501-0070000

901

766

911

707

601

715

Set 2 senzori parcare
Set 2 senzori parcare, nevopsiti

Pachet Safety
2

Kit sistem asistenta parcare spate

PW501-0D011

Set 2 senzori parcare

PW501-00700XX

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(cu
TVA)

*Preturile nu includ manopera. Accesoriile din interiorul pachetelor pot fi achizitionate si separat la preturi
speciale.

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.

